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MÓDULO: NOÇÕES E NORMAS DA QUALIDADE

UFCD 1122 - 25h (CNQ)

8 Sessões de 3h, exceto no dia do teste – 4h

Quartas: 19h-22h

Sábados: 9h30-12h30

Presencial e on-line

Calendário:

Março: 20, 24, 27, 31

Abril: 10, 14, 17, 21
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

O que é a Qualidade

Controlo de Qualidade

Qualidade Total: Normas ISO 9000

Qualidade Ambiental

Normas ISO 14000

Verificação e controlo do trabalho produzido
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Qualidade Ambiental

As empresas e a conservação do ambiente;

Prevenção da poluição;

Redução de desperdícios e rentabilização de recursos.
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OBJETIVOS DO MÓDULO

Identificar o conceito e os princípios 

da Qualidade

Reconhecer a importância de 

produzir com Qualidade
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AVALIAÇÃO

50% Teste escrito
(Aprovado se ≥10 val.)

50%

Participação, Motivação, Rel. Interpessoal, 

Assiduidade, Pontualidade, Trabalho em 

equipa,…

Tabela 1 – Parâmetros e respetivas percentagens para a avaliação do Módulo.
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BREVE APRESENTAÇÃO



O que é a Qualidade?

1

8
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1 – O QUE É A QUALIDADE?

Existem várias definições, dependendo do autor:

− “conformidade com as exigências” – “conformidade com as

exigências de alguém”;

− “um produto de qualidade é aquele que satisfaz plenamente,

de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no

tempo certo, as necessidades do cliente”;
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1 – O QUE É A QUALIDADE?

− “a qualidade é a adequação à finalidade ou ao uso”;

− Norma ISO 9000 – a qualidade é o “grau de satisfação de

requisitos dados por um conjunto de características

intrínsecas”.

A qualidade será o grau de satisfação de determinadas

necessidades ou expetativas, do cliente, implícitas na aquisição

de um serviço ou produto.
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1 – O QUE É A QUALIDADE?

O QUE É A POLÍTICA DA QUALIDADE?

A qualidade tem uma linguagem própria.
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Existem várias definições, dependendo do autor:

Vejamos alguns exemplos: a qualidade é a “conformidade com as exigências” – neste caso, podemos

questionar de que tipos de exigências se trata. Podemos melhorar a definição: a qualidade é a

“conformidade com as exigências de alguém”, significando que a qualidade é essencialmente uma

característica que representa uma mais-valia para alguém. Também podemos considerar que “um

produto de qualidade é aquele que satisfaz plenamente, de forma confiável, de forma acessível,

de forma segura e no tempo certo, as necessidades do cliente”; J. M. Juram entende que “a

qualidade é a adequação à finalidade ou ao uso”. Nesta definição, a qualidade está intrinsecamente

associada à capacidade que o produto/serviço tem que desempenhar as funções para que foi

concebido. Quanto maior for essa capacidade, mais qualidade o produto/serviço terá. A norma ISO

9000 define qualidade como o “grau de satisfação de requisitos dados por um conjunto de

características intrínsecas”.

A Qualidade tem uma linguagem própria que importa abordar, com o intuito de todos os

intervenientes nas questões da Qualidade terem o melhor entendimento possível entre si.
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1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

POLÍTICA DA QUALIDADE

É composta por grandes linhas orientadoras para as várias

atividades de negócio da empresa, criando uma estratégia

para as questões relacionadas com a Qualidade.

Exige a elaboração de um documento
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1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

“A nossa organização compromete-se 

a desenvolver um sistema de gestão 

da qualidade que permita garantir a 

melhoria contínua do sistema de 

gestão da Qualidade.”
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1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

Exemplos de linhas orientadoras: 

• Garantir a satisfação dos clientes e outras partes interessadas,

identificando e antecipando as suas necessidades;

• Garantir o cumprimentos todos os requisitos legais aplicáveis;

• Assegurar a melhoria contínua da capacidade de gestão e do

desempenho da organização;

• Rever periodicamente os processos, a politica e os objetivos a

alcançar para assegurar o seu alinhamento com as orientações

estratégicas da organização.
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1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

Como criar?

As linhas de orientação devem ser duradouras e contínuas;

A política deverá ser apropriada à organização;

Deverá estar em concordância com os objetivos da Qualidade;
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1 – POLÍTICA DA QUALIDADE

Como criar?

O texto deverá ser claro e preciso;

Deverá ser comunicada e entendida pelos colaboradores;

Deve incluir o compromisso de melhoria continua da eficácia do

sistema da organização.
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1 – OBJETIVOS DA QUALIDADE

Definir objetivos

Devem ser consistentes com a política da Qualidade;

Devem ser relevantes para a conformidade dos produtos e serviços

e para o aumento da satisfação do cliente;

Devem ser monitorizados e comunicados;

Os objetivos são resultados que a organização pretende 

alcançar num determinado espaço de tempo.
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POLÍTICA DA 
QUALIDADE

+
OBJETIVOS DA 

QUALIDADE
+

SISTEMA DE 
GESTÃO DA 
QUALIDADE

SGQ…



Controlo de Qualidade

2

21
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2 – CONTROLO DE QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

É toda uma estrutura de responsabilidades, de procedimentos, de

processos e recursos que permitem à organização dar cumprimento

ao que estabeleceu na sua politica da Qualidade e aos objetivos que

pretende alcançar.
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO DE TOPO
Define os aspetos relevantes do SGQ;

Define a política e os objetivos da

Qualidade;

Define a organização dos serviços de

gestão;

Providencia os recursos necessários.
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RAZÕES PRINCIPAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SGQ

Opção estratégica da própria organização

Exigência dos próprios clientes 

ou outras partes interessadas



25

As razões principais que levam as organizações a implementarem Sistemas de Gestão da

Qualidade são essencialmente as seguintes:

1. Opção estratégica da própria organização: conseguir um melhor desempenho, redução de

falhas na sua organização, maior prestígio e melhor imagem no mercado, etc.

2. São os próprios clientes ou outras partes interessadas que exigem que a organização

implemente e certifique o seu sistema da qualidade.

Os SGQ tendem cada vez mais a impor-se como sistemas de gestão capazes de trazer para as

organizações mais-valias significativas.

A garantia da qualidade é uma exigência que os grandes compradores institucionalizaram

internamente nas suas organizações, como forma de pressão sobre os seus fornecedores de

componentes e matérias-primas para que estes implementem sistemas de qualidade nas suas

unidades de produção.

Esta ferramenta é uma forma de assegurar que a qualidade dos produtos/serviços esteja dentro

das especificações do cliente.
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Um SGQ devidamente implementado numa organização pode 

fazer a diferença entre a sua extinção e a sua sobrevivência.

Actividade 1:

Em quê que um SGQ poderá na

prática beneficiar uma empresa?
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

 Possibilita ampliar mercados;

 Aumenta o nível de organização interna da empresa, o controlo 

da administração e a produtividade;

 Permite a redução de custos e do número de erros;

 Melhora a credibilidade junto a seus clientes;

 …
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2 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

EVOLUÇÃO

Qualidade 
Total

Gestão da 
Qualidade

Garantia da 
Qualidade

Controlo de 
QualidadeInspeção

Satisfação do cliente



29

A evolução ou importância da função-qualidade na estrutura das organizações ao longo

do tempo pode ser resumida da seguinte forma:

1. Inspeção: atividades de medição, comparação, verificação;

2. Controlo de Qualidade: atividades que se centram na monitorização,

nomeadamente na análise dos desvios e reposição dos parâmetros dos processos

nas condições desejadas;

3. Garantia da Qualidade: atividades planeadas e sistemáticas que de uma forma

integrada podem garantir que a qualidade desejada está a ser alcançada;

4. Gestão da Qualidade: atividades coincidentes com as da garantia, mas em que é

enfatizada a integração na gestão global da organização;

5. Qualidade Total – cultura de empresa capaz de assegurar a satisfação dos

clientes.
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